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SHOBU Academy posílá
na ME JKA čtyři svěřence

Česká Lípa – Každý rok se
na přelomu měsíců března a
dubna koná mistrovství Ev-
ropy karatistů organizace
JKA. Letos se tento evropský
šampionát uskuteční v so-
botu 7. dubna v srbském
městě Niš. Mezi 24 junior-
ských a seniorských repre-
zentantů z celé České re-
publiky se nominovala i
čtveřice zástupců českolip-

ského oddílu karate SHOBU
Academy. Klub tak potvrzu-
je, že co do kvality svých
svěřenců patří mezi přední
českou špičku. Více nomi-
novaných reprezentantů má
letos jen pražský SKBU
Hostivař.
„Původně měl náš oddíl

poslat na letošní mistrovství
Evropy dokonce sedm kara-
tistů, ale Sára Ješetová,

Lukáš Pevný a Filip Vít si
musí plnit své školní po-
vinnosti, a proto se tohoto
turnaje nakonec nezúčast-
ní,“ uvedl trenér Jan Drobe-
ček.
V kategorii seniorů nad 21

let budou ČR a Českou Lípu
reprezentovat Jakub Kolek a
Jan Drobeček, mezi juniory
(18 – 22 let) Milan Zítko a
Dora Blechová. (rav)

KVARTETONOMINOVANÝCH karatistů pro letošní ME: (zleva) Jakub Kolek, Dora Blechová, Milan Zít-
ko, Jan Drobeček. Foto: archiv SHOBU Academy

Kam o víkendu za fotbalem

SOBOTA7. dubna
Fortuna Divize mužů: Arsenal Česká
Lípa – Louny (16.30).
Českádivize st. dorostu:Arsenal Čes-
ká Lípa – Jablonec B (10.00, UMT).
Česká divize ml. dorostu: Arsenal
Česká Lípa – Jablonec B (12.15, UMT).
I. A třída mužů: Cvikov – Stráž p. R.
(16.30).
I. B třída: Holany – Jenišovice (11.00),
SpartakŽandov– TESLAStrážn. N. (13.30),
Jiskra Mimoň – Spartak Chrastava B
(16.30), Tatran Jablonné – FC Kamenice
(16.30).
Krajský přebor st. dorostu: FC Nový
Bor – Slovan Hrádek n. N. (10.00).
Krajský přebor ml. dorostu: Kame-
nický Šenov/ Žandov – SK Semily (15.00,
UMT v Č. Lípě).
Okresní přebor mužů: Zákupy – Dub-
nice, Sosnová – Polevsko (14.00), Pertol-
tice – Stružnice, Dubá – Jestřebí, Kravaře
– N. Oldřichov, Dubice – Zahrádky (16.00).
Okresní soutěž mužů: Brniště – Hor.
Police (16.00, Vel. Grunov).
Okresní přebor st. žáků: Zákupy –

Doksy, Loko Č. Lípa – Mimoň (10.00).
Okresní soutěž ml. žáků: Žandov –
MAHO Jablonné (10.00).

NEDĚLE8. dubna
Krajský přebor mužů: Skalice u Č. Lí-
py – Velké Hamry (10.30).
Krajský přebor ml. dorostu: FK Stráž
pod Ralskem – Slovan Frýdlant (10.00).
Krajský přebor st. žáků:Arsenal Č. Lí-
pa – VTJ RAPID Liberec (9.30).
Krajský přebor a I. A třídaml. žáků:
Arsenal Č. Lípa – VTJ RAPID Liberec
(11.15, UMT).
Okresní přebor mužů: Bukovany –
Svor (16.00).
Okresní soutěž mužů: Skalice B – V.
Valtinov (14.00), Starý Šachov – Lindava,
Noviny – Mimoň B (15.00), Okna – Tuhaň,
Lokomotiva Česká Lípa B – Kunratice
(16.00).
Okresní přebor st. žáků: H. Libchava
– Jestřebí, Bukovany – Brniště/V. Valti-
nov (10.00).
Okresní soutěžml. žáků: Cvikov – Lo-
ko Č. Lípa (10.00).

Druhý závod letošní Okresní běžecké
ligy se uskuteční v neděli v Sosnové
Nový Bor – Okresní běžecká
liga (OBL) zahájila svou 22.
sezonu, a to 40. ročníkem
Jarního běhu v Novém Boru.
Tradiční trasa hlavního

závodu přes Skalici a zpět
byla asi naposledy, neboť
pro příští sezonu chtějí po-
řadatelé přesunout závod
spíše do terénů a lesa mimo
město.
Start OBL i přes větrné a

chladné počasí byl úspěšný,
startovalo na 200 běžců
všech kategorií, což je re-
kordní účast tohoto závodu.
Hlavní trasu na 9500 m

vyhrál více jak s minutovým
náskokem Ondřej Petr
(Active Tour CK) v čase
33:42,8 min. před Petrem
Cmuntem (Jiskra N. Bor;
34:44,7), třetí doběhl Filip
Švácha (AC Č. Lípa; 36:28,5).
To byli muži do 39 let.
Mezi muži nad 40 let byl

nejrychlejší Tomáš Kolařík

(Cyklorenova Cvikov;
35:44,4), v mužích nad 50
let dominoval Jaroslav

Chramosta (Jaboja Team
Děčín; 36:21,5).
Pořadí žen: 1. Štěpánka

Bisová (AC Č. Lípa) 40:45,2
min., 2. Tereza Macháčková
(Atletika Doksy) 40:59,4
min., 3. Hana Václavíková
(KVK Č. Lípa) 46:16,4 min.
Ve všech dalších katego-

riích na předních místech
figurovali běžci známých
jmen z minulých ročníků
OBL, takže po prvním kole
není ještě nic rozhodnuto.
Zápletku už může přinést

další kolo OBL, které se po-
běží v neděli 8. dubna, a to
Jarní kros v lesích za auto-
dromem v Sosnové.
Prezentace je od 9 hodin

v Kulturním domě v Sosno-
vé, starty dětí jsou naplá-
nované od 10 hodin.
Hlavní závod pro ženy na

5400 metrů a pro muže na
9000 metrů startuje v 11.40
hodin. (ols)

ONDŘEJPETR, vítěz hlavního
závodu mužů v Novém Boru. Fo-
to: Oldřich Slaměný

POZVÁNKA NA...
Novoborský pohár
v orientačním
běhu u Termita
Nový Bor – Oddíly TJ Sta-
dion Nový Bor a KOB Ka-
menický Šenov srdečně
zvou příznivce na Novobor-
ský pohár v orientačním
běhu (OB), který se usku-
teční v neděli 8. dubna v
lesích u rekreačního stře-
diska Termit v Doksech.
Prezentace začne od 9

hodin a start závodu na
krátké trati je v 10.30. Pro
nejmenší bude připraven i
závod se sladkou odměnou
v místě shromaždiště. Bližší
informace na stránkách
https://oris.orientacnispor-
ty.cz/Zavod?id=4335.
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